
 

 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
INFORMACIÓ PREVENTIVA 

 

 

VERSIÓ 1 

 

07/2020 

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DAVANT DEL 
COVID-19 (Coronavirus) 

 

 

 Àrea de Prevenció de Riscos Laborals 
Escola Superior de Música de 

Catalunya 

 

 

 
PROTOCOL PER A LA GESTIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES 

VULNERABLES 
 

Aquest protocol estableix la gestió de tot aquell personal, de qualsevol àmbit Docent, 
Artístic, Serveis o Administratiu, que hagi estat identificat com a personal vulnerable davant 
el SARS-CoV-2. 
 
D'acord amb la informació actual disponible del nou brot de coronavirus, generalment es 

presenta una quadre febril benigne similar al de la grip, però en certs grups, i com en 

d’altres infeccions virals, pot suposar una evolució desfavorable. 

El 8 d'abril de 2020, el Ministeri de Treball va publicar una revisió de la guia de treball pel 

SARS-CoV-2 (coronavirus). Aquesta guia, i les seves modificacions posteriors, estableixen 

la necessitat que les empreses identifiquin i prenguin mesures concretes per a les persones 

treballadores especialment vulnerables. 

 
1. IDENTIFICACIÓ COM A PERSONAL ESPECIALMENT VULNERABLE. 

Abans d’iniciar l’activitat presencial a l’ESMUC cal comunicar al servei de prevenció 
prevencio.riscoslaborals@esmuc.cat si es forma part d’aquests col·lectius vulnerables: 
 

• Malaltia cardiovascular, incloent la hipertensió arterial.  

• Malaltia pulmonar crònica.  

• Malaltia hepàtica crònica. 

• Malaltia renal crònica. 

• Diabetis.  

• Immunodeficiència.  

• En tractament actiu contra el càncer. 

• Més de 60 anys.  

• Embaràs i/o període de lactància. 

• Obesitat mòrbida (índex de massa corporal >40) 
 
La persona treballadora ha de facilitar també les seves dades de contacte. 
 
 
2. CONFIRMACIÓ DE LA INFORMACIÓ MÈDICA AMB EL SERVEI DE PREVENCIÓ. 

 

• El servei de prevenció contactarà amb les persones treballadores per demanar tota 

aquella informació mèdica rellevant que confirmi la seva vulnerabilitat. 

 

• Amb aquesta informació es podrà confirmar la vulnerabilitat de la persona treballadora 
i detallar les mesures preventives d’actuació davant l’exposició del SARS-CoV-2  a 
l’empresa, seguint les indicacions del Ministeri de Sanitat en el ‘Procediment 
d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals front l’exposició als SARS-
CoV2’ de 19 de juny de 2020. 
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Consideracions per a la 
determinació de personal 
de risc (segons la 
vulnerabilitat) a l’exposició 
al SARS-CoV-2 segons 
Annex V del Procediment 
d’actuació per als serveis 
de prevenció de riscos 
laborals davant 
l’exposició al SARS-CoV-
2 de 19.06.2020 

Segons refereix el treballador/a i/o les dades que es 
disposen del seu historial mèdic. 

Es confirma que presenta patologia/estat de salut 
considerat com: 

 GRUP VULNERABLE   

( patologia controlada /   patologia 
descompensada /   Comorbiditat > 2 aspectes) 

 MAJORS DE 60  

( Sense patologia /  Patologia controlada /  
Patologia descompensada) 

 OBESITAT MÒRBIDA (IMC>40)  

( Sense patologia afegida/  Patologia afegida 
controlada /  Patologia afegida 
descompensada) 

 EMBARÀS 

( Sense complicacions ni comorbiditats /  
Amb complicacions o comorbiditats) 

 

3. DADES DEL LLOC DE TREBALL. 

S’hauran de descriure aquelles tasques més significatives realitzades per al persona 
treballadora i que poden suposar un risc des del punt de vista a l’exposició al SARS-CoV-2: 
 
CONTACTE AMB ALTRES PERSONES 
JORNADA 
DESPLAÇAMENT AL LLOC DE TREBALL 
DESPLAÇAMENT IN MISSION 
ÚS D’ESPAIS, EINES O EQUIPAMENTS COMPARTITS 
 
 
4. DETERMINACIÓ DEL NIVELL DE RISC. 
 
Es procedirà a l’avaluació del nivell de risc segons allò descrit al ‘Procediment d’actuació per 
als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al SARS-CoV-2 de 19 de juny 
de 2020: 
 
ÀMBIT NO SANITARI O SOCIOSANITARI 

NIVELL DE RISC 

 
NR1 Similar a risc comunitari, treball sense contacte amb persones 

simptomàtiques. 

 
NR2 Treball amb possibilitat de contacte amb persones simptomàtiques, 

mantenint la distancia de seguretat i sense actuació directa sobre elles. 

 
NR3 Assistència o intervenció directa sobre persones simptomàtiques, amb 

EPI adequat i sense mantenir la distancia de seguretat. 

 
NR4 Professionals no sanitaris que han de fer maniobres generadores 

d’aerosols a persones COVID+, como per exemple RCP. 
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5. DETERMINACIÓ DE MESURES PREVENTIVES. 
 
A partir de les informacions anteriors (patologia/estat de salut, descripció de tasques i nivell 
de risc) es determinarà la pertinença d’establir mesures preventives que suposin: 
 

• La continuïtat en el lloc de treball. 

• La reubicació del/la treballador/a que per la seva condició no pot continuar realitzant 
les mateixes tasques. 

• Quan no sigui possible la reubicació, la tramitació d’una incapacitat temporal. 
 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
NIVELL 
1 

No precisa ni adaptació ni canvi de lloc de treball i continua amb la seva 
activitat laboral habitual. 

 
NIVELL 
2 

Continuar amb l’activitat laboral. Pot realitzar feines amb exposició a 
persones simptomàtiques amb els EPIS adequats. 

 
NIVELL 
3 

Pot continuar l’activitat laboral sense contacte amb persones 
simptomàtiques. Es cas d’impossibilitat, tramitat PREL o IT com a 
Treballador/a Especialment Sensible. 

 
NIVELL 
4 

Precisa canvi de lloc de treball i, de no ser possible, tramitar PREL o IT 
com Treballador/a Especialment Sensible. 

 

Si es considera necessari, i tot i que no sigui necessària una adaptació del lloc de treball, es 

podran determinar el seguiment d’altres mesures preventives addicionals com: 

• Extremar precaucions evitant el contacte amb terceres persones (distància social, 
higiene continuada de mans i mascareta FFP2, a excepció de malalties pulmonars). 

• Redacció d’instruccions de treball per a l’ús dels espais comuns o específics. 
 

6. REDACCIÓ D’INFORME. 

Totes aquestes dades quedaran recollides en un informe redactat pel servei de prevenció 

que es farà arribar tant a la persona afectada com al seu responsable. 

En el cas de variació en la situació de la pandèmia, l’informe pot ser revisat per a establir 

noves mesures preventives. 

 
 
 

 


